
สถานการณส์ินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 

ฐิติมา เอียดแก้ว 
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ปริมาณหมึกที่จับได้ในประเทศจากท่าเทียบเรือภาคใต้ และราคา 
ในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ดีอุปสงค์ความต้องการบริโภคสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในประเทศยังคงอยู่ใน
ระดับสูง จึงส่งผลให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพิงการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีหมึกเพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคในประเทศและเพ่ือส่งออก (re-export) ท าให้มีการน าเข้าหมึกขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในเชิง
ปริมาณและมูลค่า ในขณะที่ปริมาณการส่งออกเพ่ิมข้ึน แต่มูลค่าการส่งออกกลับหดตัวลง โดยสถานการณ์ของ
สินค้าหมึกและผลิตภัณฑใ์นช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้   
 

1. สถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศ 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ภูเก็ต และ
ระนอง) มีปริมาณ 1,579 ตัน ลดลงร้อยละ 33.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (2,368.9 ตัน) ในขณะที่เมื่อ 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,448.5 ตัน) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 

ส าหรับปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีปริมาณรวม 5,761.9 ตัน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (5,252.1 ตัน) โดยปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือระนอง 
เพ่ิมข้ึนถึง 626.8 ตัน หรือมีอัตราการขยายตัวของผลจับหนึ่งเท่าตัว รวมถึงที่ท่าเทียบเรือปัตตานีมีปริมาณหมึก
ที่จับได้เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 34.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ท่าเทียบเรือภูเก็ต และสงขลา 
ปริมาณหมกึท่ีจับได้กลับลดลงร้อยละ 34 และร้อยละ 9.2 ตามล าดับ ดังภาพที่ 1   
  

 
ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
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2. สถานการณ์ด้านราคา  
ราคาสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ภาพรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563  มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

จากปีก่อนเฉลี่ยร้อยละ 3.6 โดยราคามีการปรับเพ่ิมข้ึนทุกระดับ รายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 ราคาซื้อขายหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ 
จากภาพที่ 2 พบว่า ราคาซื้อขายหมึกที่ชาวประมงได้รับโดยเฉลี่ยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ ในไตรมาสที่ 3 

ปี 2563 ราคากิโลกรัมละ 126.7 บาท ลดลงร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (136 บาทต่อกิโลกรัม) 
ในขณะทีเ่มื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.5 (103.4 บาทต่อกิโลกรัม)  

หากพิจารณาราคาซื้อขายหมึกที่ชาวประมงได้รับโดยเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า 
ราคาซื้อขายโดยเฉลี่ย 116.5 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
(110.4 บาทต่อกิโลกรัม) โดยราคาซื้อขายที่ท่าเทียบเรือสงขลาเพ่ิมขึ้น 48.9 บาทต่อกิโลกรัม ปัตตานี 10 บาท
ต่อกิโลกรัม ส่วนราคาที่ท่าเทียบเรือภูเก็ตและระนองปรับลดลง โดยลดลง 4.2 บาทต่อกิโลกรัม และ 15.8 บาท
ต่อกิโลกรัมตามล าดับ โดยราคาที่ลดลงเป็นผลจากปริมาณการจับหมึกท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด 
 

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา 
 

2.2 ราคาหมึกกล้วยประมูลจ าหน่าย ณ สะพานปลากรุงเทพฯ  
ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ย ณ สะพานปลากรุงเทพฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 

ราคากิโลกรัมละ 212.2 บาท ราคาปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 และร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน  
(210 บาทต่อกิโลกรัม) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (210.4 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล าดับ 

ส าหรับราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ราคากิโลกรัมละ 
210.7 บาท ราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังภาพที่ 3 ส่วนราคาเฉลี่ยของหมึก
ชนิดอ่ืน ๆ นั้น มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หมึกกระดองราคา 236.1 บาทต่อกิโลกรัม หมึกสาย 123.8 บาท 
ต่อกิโลกรัม และหมึกหอม 264.5 บาทต่อกิโลกรัม   
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ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
 2.3 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์ 

ข้อมูลราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ราคาขายปลีกหมึกกล้วยไม่ลอกหนัง
ขนาด 8 -10 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ราคากิโลกรัมละ 236.6 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6 
และร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (228.4 บาทต่อกิโลกรัม) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(223.8 บาทต่อกิโลกรัม) หากพิจารณาราคาขายปลีกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า ราคาขายปลีก 
โดยเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 229.3 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (223.2 บาท 
ต่อกิโลกรัม) ดังภาพที่ 4 

 

 
 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ 
 

3.1 การน าเข้า   
 จากข้อมูลการน าเข้าส่งออกของกลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและ
แผนพัฒนาการประมง พบว่า ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทย มีปริมาณ
การน าเข้ารวม 47,203.3 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,061.5 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนทั้งปริมาณและ
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มูลค่ามีการหดตัวลง ในอัตราร้อยละ 1.3 และ 12.8 ตามล าดับ และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ปริมาณและมูลค่าการน าเข้ามีการหดตัวลงเช่นเดียวกัน ในอัตราร้อยละ 29.3 และ 19.2 ตามล าดับ 

ซึ่งหากพิจารณาปริมาณและมูลค่าการน าเข้าในภาพรวมช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า ปริมาณ
การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์รวม 145,601.6 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11,429.8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการน าเข้ามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.8 และร้อยละ 5 ตามล าดับ 
โดยมีปริมาณและมลูค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนมกราคม (19,508.2 ตัน และ 1,565.3 ล้านบาท) และปริมาณ
การน าเข้าต่ าสุดในเดือนมิถุนายน (13,963.5 ตัน) มูลค่าการน าเข้าต่ าสุดในเดือนพฤษภาคม (1,038.9 ล้านบาท) 
ดังภาพที่ 5  
  

 
 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
        โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 

 ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกท่ีมีการน าเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย มีการน าเข้า
สูงสุด ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ โดยในไตรมาสที่ 3  
ปี 2563 มีปริมาณการน าเข้า 44,354.8 ตัน คิดเป็นร้อยละ 94 และมูลค่าการน าเข้า 3,800.6 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 93.6 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีปริมาณการน าเข้า 134,768.4 ตัน คิดเป็นร้อยละ 92.5  
และมูลค่าการน าเข้า 10,607.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.8 ส่วนหมึกกระดอง หมึกยักษ์หรือหมึกสาย และ
หมึกอ่ืน ๆ มีการน าเข้าในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ดังภาพที่ 6 
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า  
ไทยน าเข้าสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็งสูงสุด ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีมูลค่าการน าเข้ารวม 
3,194.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.7 รองลงมาคือในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 628.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
15.5 และในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง มูลค่า 238.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 

ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า การน าเข้าหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง  
มีมูลค่ารวม 9,575.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.8 รองลงมาคือ ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 1,315.2 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 11.5 และในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่งมูลค่า 539.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.7 ส าหรับ
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการน าเข้าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การน าเข้าสินค้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์ในรูปหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง และหมึกแห้ง ขยายตัวร้อยละ 5.9 และร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 
ในขณะที่หมึกปรุงแต่งหรือแปรรูป หดตัวลงร้อยละ 7.1 ซึ่งภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 คลี่คลายลงในปลายไตรมาสที่ 2 และในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้ปริมาณการน าเข้าหมึกสดแช่เย็น 
แช่แข็งกลับเพ่ิมสูงขึ้น หลังจากท่ีหดตัวลงในช่วง 6 เดือนแรกของปี ดังภาพที่ 7 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
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3.1.1 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เมื่อพิจารณา
จากสัดส่วนของมูลค่าการน าเข้า พบว่า ไทยน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากจีนมากที่สุด มูลค่า 3,500.5  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.6 รองลงมา คือ เวียดนาม 1,248 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.9 อาร์เจนตินา 
1,176.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 เปรู 1,157.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.1 เมียนมา 1,153.9 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 10.1 และประเทศอ่ืน ๆ อีก 3,193.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 เมื่อพิจารณาอัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าการน าเข้า พบว่า มูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากจีน เวียดนาม อาร์เจนตินา 
และเมียนมา มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยอาร์เจนตินาเพ่ิมขึ้นถึง 4 เท่าตัว ในขณะที่การน าเข้าสินค้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์จากเปรู และประเทศอ่ืน ๆ กลับลดลงร้อยละ 12.4 และ 21.4 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน  

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในเชิงปริมาณกลับพบว่า ไทยน าเข้าหมึกจากประเทศจีนสูงสุด โดยใน 
ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ปริมาณการน าเข้าสูงถึง 49,346.1 ตัน คิดเป็นร้อยละ 33.9 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.5 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (39,328.9 ตัน) โดยส่วนใหญ่น าเข้าในรูปหมึกกล้วยแช่เย็นจนแข็ง 
รองลงมา เมียนมา ปริมาณการน าเข้า 34,540.5 ตัน คิดเป็นร้อยละ 23.7 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 90.5  
ในขณะที่เมื่อพิจารณาในรูปมูลค่าการน าเข้ากลับมีมูลค่าที่ไม่สูงมากนัก แสดงให้เห็นว่า ราคาหมึกที่ไทยน าเข้า
จากเมียนมา มีราคาต่ าเมื่อเทียบกับการน าเข้าหมึกจากประเทศคู่ค้าอ่ืน ๆ ซึ่งราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 33.4 บาทต่อ
กิโลกรัม รวมถึงใช้ระยะเวลาขนส่งไม่มากนัก สินค้ายังคงมีความสดใหม่ ปัจจุบันร้านค้าปลีกต่าง ๆ ร้านอาหารทะเล 
และร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง จึงนิยมใช้หมึกน าเข้าจากเมียนมาเพ่ือลดต้นทุน ทั้งนี้พบว่า ในเดือน
มิถุนายนปริมาณการน าเข้าหมึกลดลงจากช่วงต้นปีมาก เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลปิดท าการประมงของเมียนมา 
แต่ในช่วงเดือนกันยายน การน าเข้าเริ่มกลับมาเพ่ิมสูงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า หากน าเข้าในปริมาณ 
ที่มากเกินกว่าอุปสงค์ความต้องการสินค้าของผู้บริโภค อาจท าให้เกิดอุปทานส่วนเกินในตลาด และเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ผลักดันใหร้าคาหมึกภายในประเทศปรับลดลง ซึ่งพบว่าพ่อค้าคนกลางมักจะผลักภาระต้นทุนการตลาด
ให้แก่ชาวประมงเป็นผู้แบกรับ นั่นคือ ชาวประมงอาจจะขายได้ราคาที่ต่ าลง ในขณะที่ผู้ บริโภคยังคงบริโภค
สินค้าในราคาที่สูงเช่นเดิม ซ่ึงอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาราคาสินค้าหมึกตกต่ าได้ในอนาคต  ดังภาพที่ 8 
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3.2 การส่งออก 
 การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 พบว่า มีปริมาณการส่งออก
รวมทั้งสิ้น 10,073.4 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,325 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนปริมาณการส่งออกลดลง
ร้อยละ 6.6 และร้อยละ 13.7 ตามล าดับ และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการ
ส่งออกเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 27.6 และร้อยละ 3.9 
ตามล าดับ 

ซึ่งหากพิจารณาปริมาณและมูลค่าการส่งออกในภาพรวมช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า ปริมาณ
การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์รวม 36,549.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7,491.8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.1 ในขณะที่มูลค่าลดลงร้อยละ 13.1 โดยมีปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (5,159 ตัน และ 1,113.7 ล้านบาท) และปริมาณการส่งออก
ต่ าสุดในเดือนสิงหาคม (3,053.7 ตัน) และมูลค่าการส่งออกต่ าสุดในเดือนพฤษภาคม (699.9 ล้านบาท)  
ดังภาพที่ 9  
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
        โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 

ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกที่ประเทศไทยท าการส่งออกไปยังตลาดโลกมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย 
มีการส่งออกสูงสุด ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์  
โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีปริมาณการส่งออก 7,602 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75.5 และมูลค่าการส่งออก 
1,768.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีปริมาณการส่งออก 26,602.3 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 72.8 และมูลค่าการส่งออก 5,504.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมาคือ หมึกยักษ์หรือ
หมึกสาย หมึกอ่ืน ๆ และหมึกกระดอง ตามล าดับ รายละเอียดดังภาพที่ 10 
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง  

  เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า  
ไทยส่งออกสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็งสูงสุด ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีมูลค่าการส่งออก 
1,871.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมาคือในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง มูลค่า 424.9 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 18.3 และในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 28.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 

ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า การส่งออกหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง  
มีมูลค่ารวม 5,996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือ ในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง มูลค่า 1,343.9  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 และในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 151.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ส าหรับอัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การส่งออกสินค้าในรูปหมึกแห้ง  
มีการขยายตัวร้อยละ 61.7 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการแพร่ระบาด COVID-19 ท าให้ประเทศต่าง ๆ มีการกักตุน
สินค้าอาหารแห้งเพิ่มสูงข้ึน ดังภาพที่ 11 
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3.2.1 ตลาดส่งออก  
 ตลาดส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของไทย เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ไทยท าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังญี่ปุ่นมากที่สุด มูลค่า 
2,162.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมา คือ อิตาลี 1,431.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.1 เกาหลีใต้ 
1,268.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.9 สหรัฐอเมริกา 698.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.3 จีน 529.4 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 7.1 และประเทศอ่ืน ๆ อีก 1,401.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.7 
 หากพิจารณาถึงอัตราการขยายตัว พบว่า การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังคู่ค้าหลักลดลง 
โดยเฉพาะในตลาดอิตาลี ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการหดตัวลงถึงร้อยละ 41.7 อย่างไรก็ตาม 
พบว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 นี้ การส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน ขยายตัว 6 เท่าตัวในเชิงปริมาณ 
และ 4 เท่าตัวในเชิงมูลค่า โดยแนวโน้มการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศจีนเริ่มขยายตัวสูงขึ้น
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ซึ่งจีนถือเป็นตลาดคู่ค้า 
ที่น่าสนใจอีกตลาดหนึ่ง หากไทยสามารถส่งออกไปยังจีนได้เพ่ิมขึ้น ก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้  
การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในภาพรวมเพ่ิมสูงขึ้น รายละเอียดดังภาพที่ 12  

 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
ปริมาณการจับหมึกในประเทศและปริมาณการน าเข้าสินค้าจากกลุ่มคู่ค้าที่ส าคัญ ได้แก่ จีน และ  

เมียนมา เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับปริมาณการจับหมึกที่เพ่ิมขึ้น จึงส่งผลให้
ปริมาณหมึกเพ่ือการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น แม้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ยังไม่เกิด 
ปัญหาราคาหมึกตกต่ า แต่หากปริมาณการจับหมึกในประเทศเพ่ิมขึ้น ประกอบกับการน าเข้ายังคงมี  
การขยายตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง  อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดและผลักดันให้ 
ราคาหมึกภายในประเทศปรับลดลง ซึ่งพบว่าพ่อค้าคนกลาง มักจะผลักภาระต้นทุนการตลาดให้แก่ชาวประมง 
เป็นผู้แบกรับ นั่นคือ ชาวประมงอาจจะขายได้ราคาที่ต่ าลง ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงบริโภคสินค้าในราคาที่สูง
เช่นเดิม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาราคาสินค้าหมึกตกต่ าได้ในอนาคต  
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5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จากปัญหาปริมาณการน าเข้าหมึกท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาหมึกในประเทศมีแนวโน้มลดต่ าลงนั้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการก าหนดโควตาการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ านั้น ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก
สินค้าประมงไม่ได้เป็นสินค้าเกษตร แต่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้ WTO และสินค้าที่สามารถก าหนดโควตา
ภาษีได้มีเพียง 23 รายการเท่านั้น ทั้งนี้มาตรการที่สามารถด าเนินการได้ คือ การควบคุมการน าเข้าให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรฐาน
ของคุณภาพสินค้าสัตว์น้ า เป็นต้น 

 
-------------------------------------------------------------------- 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  
1. ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ปัตตานี สงขลา ระนอง ภูเก็ต) องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
2. กระทรวงพาณิชย์ เข้าถึงได้จาก http://www.price.moc.go.th 
3. กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  
4. กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 
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